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 Datum 
  

  2017-01-23  

    

Polismyndigheten   
 
 

 

 

Vad som kontrolleras i  
belastningsregistret 
För olika registerutdrag kontrolleras olika brott. 
 

För arbete i skola/barnomsorg, med barn med funktionshinder (LSS) och 
övrigt arbete och kontakt med barn 

 
Mord (3 kap. 1 § BrB) 
Dråp (3 kap. 2 § BrB) 
Grov misshandel (3 kap. 6 § BrB) 
Människorov (4 kap. 1 § BrB) 
Alla sexualbrott (6 kap. BrB) 
Barnpornografibrott (16 kap. 10a § BrB) 
Grovt rån (8 kap. 6 § BrB) 
   

Arbete på HVB-hem (familjehem) 

Mord (3 kap 1 § BrB) 
Dråp (3 kap 2 § BrB) 
Misshandel   (3 kap 5 § BrB) 
Grov misshandel (3 kap 6 § BrB) 
Människorov (4 kap 1 § BrB) 
Människohandel (4 kap 1a§ BrB) 
Olaga frihetsberövande (4 kap 2 § BrB) 
Olaga tvång   (4 kap 4 § BrB) 
Olaga hot (4 kap 5 § BrB) 
Sexualbrott (6 kap BrB) 
Rån (8 kap 5 § BrB) 
Grovt rån (8 kap 6 § BrB) 
Hets mot folkgrupp (16 kap 8 § BrB) 
Olaga diskriminering (16 kap 9 § BrB) 
Brott mot griftefriden (16 kap 10 a § BrB) 
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Narkotikastrafflagen (1968:64) + förberedelse, stämpling och underlåtenhet 
att avslöja sådant brott.  
 
11 kap 4 § Alkohollagen (2010:1622) TIDIGARE - 10 kap 3 § Alkohollagen 
(1994:1738) (tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker med in-
riktning på ungdomar) 
 
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopingmedel + förberedelse, stämpling 
och underlåtenhet att avslöja sådant brott.  
 
Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling. 
 
  
Sådana brott som syns på utdraget för HVB-hem avseende misstankeregist-
ret är sådana där åtal har väckts och det handlar om 
Mord (3 kap 1 § BrB) 
Dråp (3 kap 2 § BrB) 
Misshandel   (3 kap 5 § BrB) 
Grov misshandel (3 kap 6 § BrB) 
Människorov (4 kap 1 § BrB) 
Olaga frihetsberövande (4 kap 2 § BrB) 
Olaga tvång   (4 kap 4 § BrB) 
Olaga hot (4 kap 5 § BrB) 
Sexualbrott  (6 kap BrB) 
Rån (8 kap 5 § BrB) 
Grovt rån   (8 kap 6 § BrB) 
Hets mot folkgrupp (16 kap 8 § BrB) 
Olaga diskriminering (16 kap 9 § BrB) 
Brott mot griftefriden (16 kap 10 a § BrB) 
Narkotikastrafflagen (1968:64) + förberedelse, stämpling och underlåtenhet 
att avslöja sådant brott.  
 
11 kap 4 § Alkohollagen (2010:1622) TIDIGARE - 10 kap 3 § Alkohollagen 
(1994:1738) (tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker med in-
riktning på ungdomar) 
 
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopingmedel + förberedelse, stämpling 
och underlåtenhet att avslöja sådant brott.  
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Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling  
 
  

Arbete som försäkringsförmedlare 

Stöld (8 kap. 1 § BrB) 
Grov stöld (8 kap. 4 § BrB) 
Rån (8 kap. 5 § BrB) 
Grovt rån (8 kap. 6 § BrB) 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel (8 kap. 7 § BrB) 
Grovt egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § andra stycket  BrB) 
Grov olovlig kraftavledning (8 kap. 10 § andra stycket BrB) 
Grov olovlig avledning av värmee-
nergi 

(8 kap. 10a § andra stycket BrB) 

Bedrägeri (9 kap. 1 § BrB) 
Grovt bedrägeri (9 kap. 3 § BrB) 
Utpressning (9 kap. 4 § BrB) 
Grovt ocker (9 kap. 5 § tredje stycket BrB) 
Häleri (9 kap. 6 § BrB) 
Penninghäleri   (9 kap. 6a § BrB) 
Svindleri (9 kap. 9 § BrB) 
Förskingring (10 kap. 1 § BrB) 
Grov förskingring (10 kap. 3 § BrB) 
Grov trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § andra stycket BrB) 
Grovt olovligt brukande (10 kap. 7 § tredje stycket BrB) 
Oredlighet mot borgenär (11 kap. 1 § BrB) 
Försvårande av konkurs eller exeku-
tiv förrättning 

(11 kap. 2 § BrB) 

Vårdslöshet mot borgenär (11 kap. 3 § BrB) 
Otillbörligt gynnande av borgenär (11 kap. 4 § BrB) 
Bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB) 
Grov skadegörelse (12 kap. 3 § BrB) 
Urkundsförfalskning (14 kap. 1 § BrB) 
Grov urkundsförfalskning (14 kap. 3 § BrB) 
Undertryckande av urkund (14 kap. 4 § BrB) 
Signaturförfalskning (14 kap. 5 § BrB) 
Penningförfalskning (14 kap. 6 § BrB) 
Olovligt befattande med falska (14 kap. 6a § BrB) 
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pengar 
Märkesförfalskning (14 kap. 7 § BrB) 
Förfalskning av fast märke (14 kap. 8 § BrB) 
Mened (15 kap. 1 § BrB) 
Grov mened (15 kap. 1 § andra stycket BrB) 
Osann partsutsaga (15 kap. 2 § BrB) 
Osann utsaga inför nordisk domstol (15 kap. 4a § BrB) 
Osann utsaga inför internationell 
domstol 

(15 kap. 4b § BrB) 

Falskt åtal (15 kap. 5 § första stycket BrB) 
Grovt falskt åtal (15 kap. 5 § andra stycket BrB) 
Falsk angivelse (15 kap. 6 § första stycket BrB) 
Falsk tillvitelse (15 kap. 7 § första stycket BrB) 
Bevisförvanskning (15 kap. 8 § BrB) 
Osann försäkran (15 kap. 10 § första stycket BrB) 
Osant intygande (15 kap. 11 § BrB) 
Missbruk av urkund (15 kap. 12 § BrB) 
Förnekande av underskrift (15 kap. 13 § BrB) 
Brott mot 2 § skattebrottslagen (1971:69)  
 
Brott mot 4 § skattebrottslagen (1971:69)  
 
Brott mot 10 § skattebrottslagen (1971:69) 
 
Brott mot 8 § lagen (1985:354) om förbud mot juridisk eller ekonomiskt bi-
träde 
 
Brott mot 2 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 
med finansiella instrument 
 
Brott mot 8 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 
med finansiella instrument 
 
OBS! Även medhjälp till sådana brott som nämns ovan räknas med (se 3 kap. 
1 § förordningen om försäkringsförmedling för uppräkning av brott). Endast 
de brott som har lägst fängelse i straffskalan syns. 
 
Om en enskild förekommer i belastningsregistret för ett brott som angivits 
ovan framgår det inte av utdraget vilken typ av brott det rör sig om. Det 
finns en anteckning om att den enskilde har en belastning, men arbetsgiva-
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ren kan inte se vad den enskilde är dömd för.  
 
En förutsättning för att anmärkning om belastning ska visas är att den inte är 
äldre än 5 år. Dom, beslut eller godkännande av strafföreläggande som 
meddelats för mer än 5 år sedan visas alltså inte på utdraget. 
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